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LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC

LỄ HỘI MUA SẮM & GIẢI TRÍ
NÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI TÂN UYÊN 2010. Từ 05 - 11/08/2010 tại TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN TÂN UYÊN

STT

Ngày

Thời gian
Từ 08h – 17h
Từ 17h – 19h

Từ 19h – 20h
1

05/08

Từ 08h – 11h

2

06/08

Từ 15h – 17h30

Chương trình
- Công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc
- Nghi thức chào mừng tiền khai mạc

Cụ thể

- Trang trí - thiết kế
- Múa lân sư rồng tại cổng chính, diễu hành khắp
đường phố, vào từng gian hàng (thần tài xì lì tạo may
mắn cho doanh nghiệp)
- Lễ khai mạc được chính thức
- Văn nghệ chào mừng khai mạc (02 tiết mục)
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Lãnh đạo Huyện Tân Uyên phát biểu khai mạc
- Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp phát biểu ý kiến
- Chương trình phát quà cho người nghèo của BTC
- Cắt băng khai mạc - kết thúc lễ khai mạc
- Mời các đại biểu tham quan Lễ hội & dự tiệc
- Hội thảo nhà nông do đơn vị sản - Tư vấn kỹ thuật trồng vườn, ,
xuất cây giống (Hội nông dân & - Công nghệ xử lý sau thu hoạch, xử lý ra hoa trái vụ
Trung tâm khuyến nông phụ trách)
- Phòng và trị bệnh trên cây ăn trái
- Hướng dẫn kỹ thuật mô hình sản xuất, canh tác
- Cuộc thi “Tuyên truyền ca khúc - Đối tượng: Đoàn thanh niên, công nhân, học sinh &
Cách mạng & ca ngợi quê hương”
sinh viên (mỗi đơn vị có 03 tiết mục)

NamHai Design - Nâng tầm thương hiệu

3

Từ 20h – 22h30
Từ 08h – 11h

- Văn nghệ & Giải trí
- Hội thảo nhà nông do đơn vị sản
xuất cây giống (Hội nông dân &
Trung tâm khuyến nông phụ trách)

Từ 15h – 17h30

- Cuộc thi “Tuyên truyền ca khúc
Cách mạng & ca ngợi quê hương”
- Văn nghệ & Giải trí

07/08

Từ 20h – 22h30

4

08/08

Từ 08h – 11h

- Hội thảo nhà nông do đơn vị sản
xuất cây giống (Hội nông dân &
Trung tâm khuyến nông phụ trách)

Từ 15h – 17h30

- Cuộc thi “Tuyên truyền ca khúc
Cách mạng & ca ngợi quê hương”
- Văn nghệ & Giải trí
- Hội thảo nhà nông do Cty phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật (Hội nông
dân phụ trách & Trung tâm khuyến
nông Huyện Tân Uyên)
- Cuộc thi “Tuyên truyền ca khúc - Đối tượng: Đoàn thanh niên, công nhân, học sinh &
Cách mạng & ca ngợi quê hương đất sinh viên (mỗi đơn vị có 03 tiết mục)
nước”
- Văn nghệ & Giải trí
- Ca múa nhạc đặc biệt do các nghệ sỹ chuyên nghiệp
nổi tiếng đến từ TP.HCM trình diễn.
- Hội thi “Phụ nữ khéo tay” (Phòng - Nấu bữa ăn gia đình: 08 người

Từ 20h – 22h30
Từ 08h – 11h

5

09/08

- Ca múa nhạc đặc biệt do các nghệ sỹ chuyên nghiệp
- Tư vấn kỹ thuật trồng vườn, ,
- Công nghệ xử lý sau thu hoạch, xử lý ra hoa trái vụ
- Phòng và trị bệnh trên cây ăn trái
- Hướng dẫn kỹ thuật mô hình sản xuất, canh tác
- Đối tượng: Đoàn thanh niên, công nhân, học sinh &
sinh viên (mỗi đơn vị có 03 tiết mục)
- Ca múa nhạc đặc biệt do các nghệ sỹ chuyên nghiệp
nổi tiếng đến từ TP.HCM trình diễn.
- Tư vấn kỹ thuật trồng vườn, ,
- Công nghệ xử lý sau thu hoạch, xử lý ra hoa trái vụ
- Phòng và trị bệnh trên cây ăn trái
- Hướng dẫn kỹ thuật mô hình sản xuất, canh tác
- Đối tượng: Đoàn thanh niên, công nhân, học sinh &
sinh viên (mỗi đơn vị có 03 tiết mục)
- Ca múa nhạc đặc biệt do các nghệ sỹ chuyên nghiệp
- Tư vấn quá trình sinh trưởng của câyKỹ thuật chăm
sóc thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng

Từ 15h – 17h30

Từ 20h – 22h30
Từ 08h – 11h
Kiến tạo một giá trị chiến lược!

http://www.namhaidesign.com
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văn hóa – Thông tin phụ trách)
6

10/08

Từ 15h – 17h30
Từ 20h – 22h30
Từ 08h – 11h

Từ 15h – 17h30
7

11/08
Từ 20h – 22h30

- Tiền chợ: 150.000 đ
- 04 món (món mặn, xào, canh, tráng miệng)
- Cuộc thi “Tuyên truyền ca khúc - Đối tượng: Đoàn thanh niên, công nhân, học sinh &
Cách mạng & ca ngợi quê hương”
sinh viên (mỗi đơn vị có 03 tiết mục)
- Văn nghệ & Giải trí
- Ca múa nhạc đặc biệt do các nghệ sỹ chuyên nghiệp
- Hội thi “Đàn ông vào bếp” (Phòng - Nấu bữa ăn gia đình
văn hóa – Thông tin phụ trách)
- Tiền chợ: 100.000 đ
- 04 món (món mặn, xào, canh, tráng miệng)
- Cuộc thi “Tuyên truyền ca khúc - Đối tượng: Đoàn thanh niên, công nhân, học sinh &
Cách mạng & ca ngợi quê hương”
sinh viên (mỗi đơn vị có 03 tiết mục)
- Tổng kết & trao giải thưởng
- Lễ bế mạc & trao giải thưởng
- Văn nghệ & Giải trí
- Ca múa nhạc đặc biệt do các nghệ sỹ chuyên nghiệp
nổi tiếng đến từ TP.HCM trình diễn.
Bình Dương, Ngày 30 tháng 06 năm 2010
TM. Namhai Design
Giám Đốc
(Đã ký)
MAI XUÂN PHONG

Mọi chi tiết xin liên hệ:
A. Phong (0919 056 888)
phongmx@namhaidesign.com
quangcaonamhai@gmail.com

Kiến tạo một giá trị chiến lược!

http://www.namhaidesign.com

